BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 26 april 2022
1.

Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen 2022
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied,
dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit
behorende verbeelding, digitaal vervat in het gml-bestand
NL.IMRO.0014.VB044Geitenhouder-vg01 met gebruikmaking
van een ondergrond ontleend aan de Basisregistratie
Grootschalige Topografie van 12 januari 2022
(voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen 2022);

II.

te bepalen dat in het werkingsgebied waarvoor het
voorbereidingsbesluit van kracht is, de aanhoudingsplicht als
bedoeld in artikel 3.3., eerste lid, onder c van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht uitsluitend geldt voor:
- nieuwvestiging van geitenhouderijen, al dan niet als neventak
bij een agrarisch bedrijf;
- het omschakelen van een bestaand agrarisch bedrijf naar een
geitenhouderij;
- uitbreiding van een bestaande geitenhouderij door het aantal
te houden geiten met één of meer uit te breiden;

III.

te bepalen dat in het werkingsgebied waarvoor het
voorbereidingsbesluit van kracht is, de aanhoudingsplicht als
bedoeld in artikel 3.3., eerste lid, onder c van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht niet geldt voor :
- geitenhouderijen met minder dan 10 geiten per inrichting;
- het oprichten van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen of het
aanwenden van bestaande bedrijfsgebouwen of het
uitbreiden van bestaande gebouwen die leidt tot een grotere
stalvloeroppervlakte dan de bestaande stalvloeroppervlakte,
indien het vergroten van de stalvloeroppervlakte noodzakelijk
is om tegemoet te komen aan aangescherpte wettelijke eisen
op het gebied van milieu en/of ertoe strekt om het welzijn
van de geiten te vergroten door de netto voor het dier
beschikbare leefruimte te vergroten, mits het aantal te
houden dieren zoals is vergund niet toeneemt;
- de uitbreiding van een bestaande geitenhouderij door het
aantal te houden geiten met één of meer uit te breiden, mits:
a)

er sprake is van een aantoonbare verbeterde
milieusituatie, en

b)

in voldoende mate is gebleken dat gezondheidsrisico’s
voor de gezondheid van personen die verblijven in nabij
gelegen functies zijn uit te sluiten; de afstand van de
geitenhouderij tot gevoelige functies wordt daarbij
betrokken en er wordt advies gevraagd van de GGD of
een andere onafhankelijke deskundige;

IV.

dit voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op
10 juni 2022;

V.

dit voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 3.7 lid 7 Wro
te publiceren in het gemeenteblad, de huis aan huisbladen en
op www.ruimtelijkeplannen.nl;

2.
2.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Aanvullend krediet UT Delfiahaven, Hoogkerk
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van
de UT Delfiahaven te Hoogkerk;

II.

de aanvullende kosten hiervoor te bepalen op € 70.000,--,
hiermee komt het totale krediet op € 465.000,--;

III.

de kosten te dekken uit de in december 2020 toegekende
bijdrage in het kader van de Landschapsmaatregelen 380kVhoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten;

IV.

de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau
overeenkomstig te wijzigen;

2.

de gemeentebegroting 2022 op beleidsveldniveau overeenkomstig te
wijzigen;

3.
3.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Financiële jaarstukken Meerschap Paterswolde 2022 (wensen en
bedenkingen)
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze op de ontwerpbegroting
2023 van de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde;

2.

die visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;

3.

de brief aan de raad over de ontwerpbegroting 2023 van de
gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde vast te stellen;

4.

het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerschap
Paterswolde schriftelijk in kennis te stellen van het besluit
van de raad.

4.

Conceptbegroting 2023, kaderbrief 2023 en jaarstukken 2021 GR Publiek
Vervoer (zienswijze)
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de conceptbegroting
2023 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe;

2.

die visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;

3.

de conceptbegroting 2023 voor te leggen aan de raad om hun
eventuele zienswijzen op deze conceptbegroting te geven;

4.

de brief aan de raad met het verzoek wensen en bedenkingen in te
dienen over de conceptbegroting 2023 van Publiek Vervoer vast te
stellen;

5.

het bestuur van Publiek Vervoer schriftelijk in kennis te stellen over
het besluit van de raad;

6.

de jaarstukken 2021 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe ter
kennisgeving aan de raad te sturen;

7.

de kaderbrief 2023 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe ter
kennisgeving aan de raad te sturen.

